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Afinal, quantos e-mails as empresas podem enviar aos clientes por mês? 

#promoção #marketingdireto #emailmarketing                                                           

 Por Lucas Finoti 

O e-mail marketing é uma tecnologia barata que possibilita a comunicação direta com 

consumidores. Por esse motivo, mais de 80% das empresas utilizam as mensagens por 

e-mail como ferramenta de marketing, porém, é comum as empresas cometerem erros 

ao utilizá-la. Entre os erros mais recorrentes está a sobrecarga de mensagens aos 

clientes. Para resolver esse problema, pesquisadores americanos analisaram a relação 

entre a quantidade de e-mails enviada pela empresa, a visualização das mensagens e o 

comportamento de compra dos clientes. Por meio de um modelo estatístico, os 

pesquisadores determinaram que a quantidade ideal de e-mails varia entre 5 e 14 por 

mês e depende do comportamento de compra anterior do cliente. Assim, a empresa precisa primeiro dividir 

os clientes de acordo com a quantidade de compras realizadas em (1) Alta, (2) Média e (3) Baixa. Após essa 

classificação, deve-se seguir a seguinte lógica: 

 

• Para clientes classificados em nível ALTO de compra, deve-se enviar entre 5 e 7 e-mails por mês. 

• Para clientes classificados em nível MÉDIO de compra, deve-se enviar entre 6 e 10 e-mails por mês. 

• Para clientes classificados em nível BAIXO de compra, deve-se enviar entre 12 e 14 e-mails por mês.  

 
Fonte: Xi (Alan) Zhang, V. Kumar, and Koray Cosguner (2017) Dynamically Managing a Profitable Email Marketing Program. Journal of Marketing 

Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 851-866.  

 

 

Qual o preço da propaganda enganosa?                                               Por Victoria Vilasanti 

#4Ps #propaganda #vendas 

 

Infelizmente a propaganda enganosa ainda é uma prática muito 

comum dentre algumas marcas. Quando essa prática é descoberta 

pelos consumidores, ela pode trazer uma série 

de consequências negativas, tais como a queda de vendas e perda 

de valor de marca. Mais especificamente, descobriu-se que quando 

uma marca é pega fazendo propaganda enganosa sua receita de 

vendas cai entre 12% e 67% no ano. Esse cenário pode ser 

agravado caso a mentira contida na propaganda seja o argumento central da diferenciação daquele produto. 

Ademais, as marcas mais novas são mais prejudicadas do que marcas mais antigas e conhecidas no mercado, 

de forma que as últimas conseguem repor as perdas no longo prazo. Mas o que acontece com as marcas 

que retiram os falsos argumentos da propaganda de forma proativa, sem a coação dos consumidores ou de 

uma agência reguladora? Os autores desta pesquisa propõem que marcas que retiram os argumentos falsos 

proativamente teriam menos danos tanto em avaliações quanto em lucros. No entanto, os autores sugerem 

que seja realizada uma nova pesquisa para confirmar esta hipótese.  

 
Fonte: Anita Rao and Emily Wang (2017) Demand for “Healthy” Products: False Claims and FTC Regulation. Journal of Marketing Research: December 

2017, Vol. 54, No. 6, pp. 968-989. 
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Banners de propaganda online geram mais vendas off-line                 Por Helison Bertoli 

#4Ps #marketingdigital #comunicaçãooonline                                                        

 

Atualmente várias empresas vêm dedicando parte de seu orçamento para publicidade em mídias online. De 

toda a publicidade online feita, quase metade é dedicada a banners publicitários. Mas será que esses banners 

de publicidade online são capazes de impactar os consumidores, aumentando as visitas ao site da empresa 

e as vendas offline? Um estudo foi conduzido para responder essas dúvidas e os resultados indicam que 

empresas que vendem seus produtos em canais offline podem sim se beneficiar de publicidade feita em 

banners online. Porém, para aprofundar as análises, a pesquisa também dividiu consumidores em dois 

grupos: aqueles que visitaram o site da empresa há menos de 4 semanas (consumidores recentes) ou há 

mais de 4 semanas (consumidores não-recentes). Com essa divisão, descobriram que para os consumidores 

não-recentes a efetividade dos banners deve ser medida por meio das visitas ao site, geradas por intermédio 

dos banners (visto que essas visitas geram mais vendas offline). Também se revelou que os consumidores 

recentes realizam mais compras offline após verem os banners online, devido a maior consciência da marca 

após à exposição. Porém, não se encontra para estes uma influência dos banners em gerar mais tráfego no 

site. Esse resultado pode ser atribuído ao fato de que os consumidores recentes tendem a satisfazer suas 

necessidades com as informações encontradas nos banners e, assim, não se direcionam ao site. Esses 

resultados esclarecem para os gestores de marketing o papel que as publicidades em banners online podem 

ter nas vendas offline, além de demonstrar que a forma com a qual eles impactam os consumidores pode 

ser diferente dependendo do último ponto de contato do consumidor com a empresa. 
 

Fonte: Lara Lobschat, Ernst C. Osinga, and Werner J. Reinartz (2017) What Happens Online Stays Online? Segment-Specific Online and Offline 

Effects of Banner Advertisements. Journal of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 901-913. 

 

 

Use o Twitter® para vender mais!   #4Ps #promoção #midiassociais                                                          

Por Lucas Finoti 

 

As empresas têm apostado cada vez mais nas mídias sociais como ferramentas de marketing. O Twitter®, 

por exemplo, pode ser utilizado como um canal de comunicação direta com o consumidor, o que possibilita 

respostas mais rápidas da empresa e melhora o relacionamento com os clientes. Nesse sentido, 

pesquisadores chineses descobriram que a utilização do Twitter® como ferramenta de marketing pode 

aumentar a demanda pelos produtos das empresas usuárias. O foco do estudo foram empresas de 

comunicação, mais especificamente entretenimento televisivo. Descobriu-se que, quando uma empresa 

realiza um tweet sobre determinado programa, a audiência pode aumentar até 77%. Quando usuários bem 

relacionados compartilham (ReTweet) a mensagem da emissora, um acréscimo de 33% ainda é observado. 

Recomenda-se, então, que as empresas elaborem tweets sobre seus produtos e contratem usuários 

influentes (ex. celebridades da internet) para compartilharem seus conteúdos. Também é importante que os 

produtos sejam de fácil aquisição para que as estratégias de comunicação via Twitter® tenham o resultado 

desejado, afinal o efeito desse tipo de estímulo é mais curto do que o das comunicações tradicionais. 

 
Fonte: Shiyang Gong, Juanjuan Zhang, Ping Zhao, and Xuping Jiang (2017) Tweeting as a Marketing Tool: A Field Experiment in the TV Industry. 

Journal of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 833-850. 

 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0625
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0625
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0348
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0348
http://pontedomarketing.com.br/


3 
 

Como melhorar o desempenho do sistema de franquias  

#franchising #falência #governança                                                                  Por Victoria Vilasanti 

 

As franquias podem ser consideradas sistemas 

interdependentes entre a marca mãe (franquia) e as lojas 

franqueadas. Desta forma, o sucesso da franquia depende 

diretamente do sucesso dos franqueados e, 

consequentemente, a falência de um franqueado tem grande 

impacto sobre a franquia. Afim de evitar a falência de 

franqueados, as franquias dispõem de diversos mecanismos 

de governança. Dentre eles estão (i) a seleção de 

franqueados, (ii) a socialização de franqueados, (iii) os 

incentivos e (iv) o monitoramento. A seleção e a socialização 

de franqueados estão ligados aos requisitos de habilidade, 

ou seja, garantir que o franqueado esteja dentro dos critérios 

e padrões estabelecidos pela franquia. Já os incentivos e o 

monitoramento estão ligados a motivação dos franqueados 

com relação a desempenho financeiro e abertura de novos 

negócios. Utilizar estes mecanismos de governança em 

conjunto não só garante o sucesso de um franqueado como 

também determina o bom funcionamento de todo o sistema 

de franquias.   

 
Fonte: Kersi D. Antia, Sudha Mani, and Kenneth H. Wathne (2017) Franchisor–Franchisee Bankruptcy and the Efficacy of Franchisee Governance. 

Journal of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 952-967. 

 

Por quanto tempo o cliente lembra da sua empresa? 

#Comunicação #propaganda #ROI                                                                    Por Flávio Osten 

 

Quando um supermercado faz uma propaganda na 

televisão ou quando um corretor de seguros liga para 

seu cliente o resultado esperado é o mesmo: vendas. A 

comunicação de marketing, quer seja por meio de 

comunicação de massa, propaganda direcionada ou 

mesmo vendas pessoais, tem o poder de ajudar as 

empresas melhorarem suas vendas. No entanto, nem 

sempre essa venda acontece no mesmo dia ou no 

mesmo mês em que a propaganda é realizada. Uma 

revisão completa das pesquisas sobre esse tema 

mostrou que cerca de 60% do efeito da comunicação 

não acontece imediatamente. Sendo mais específico, 

68% das vendas após uma ação de vendas pessoais 

acontecerão nos próximos 12 meses, 52% das vendas decorrentes de uma comunicação em massa 

acontecerão nos próximos 3,4 meses e 63% do efeito da propaganda direcionada acontecerá nos próximos 

2 meses. Com base nessas informações o profissional de marketing conseguirá prever e contabilizar o retorno 

de cada uma das ações de comunicação.   
 

Fonte: Christine Köhler, Murali K. Mantrala, Sönke Albers, and Vamsi K. Kanuri (2017) A Meta-Analysis of Marketing Communication Carryover Effects. 

Journal of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 990-1008. 
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Como as marcas globais devem se posicionar em diferentes países? 

#posicionamento #internacionalização #valores                            

Por Lucas Finoti 

 

Empresas que atuam em diversos países precisam decidir como posicionar a marca em cada 

local que atua. Nesse sentido, duas estratégias podem ser utilizadas: estratégia de 

padronização, ou seja, se posicionar de maneira igual em todas as localidades; ou estratégia 

local, adaptar o posicionamento de marca para cada região atendida pela empresa. Um estudo 

recente com 1700 marcas de 22 países mostrou que a decisão sobre qual estratégia seguir 

depende de dois critérios: (1) os valores de vida dos países onde a empresa atua; e (2) a 

heterogeneidade dos competidores. Em relação aos valores, descobriu-se que ideias ligadas à 

benevolência (ex. honestidade e perdão), ao universalismo (ex. igualdade), e à afirmação do 

"eu" (ex. pensamento independente, criatividade e liberdade) são as mais comuns entre diversos 

países. Dessa forma, empresas que atuam globalmente devem alinhar sua comunicação a esses 

valores se pretendem seguir uma estratégia padronizada. Já em relação a atuação dos 

concorrentes, descobriu-se que se existe homogeneidade na atuação dos concorrentes em 

diversos países, a melhor estratégia é adotar um posicionamento padronizado. Caso exista 

heterogeneidade, ou seja, concorrentes diferentes em cada país, deve-se adotar uma estratégia 

local, com uma maior adaptação aos valores específicos de cada região. 
 

Fonte: Rajeev Batra, Y. Charles Zhang, Nilüfer Z. Aydinoğlu, and Fred M. Feinberg (2017) Positioning Multicountry Brands: The Impact of Variation 

in Cultural Values and Competitive Set. Journal of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 914-931. 

 

 

 

Ciclo de adoção de novos produtos e a lucratividade 

#novosprodutos #curvadeadoção #lucratividade                                                       

 

Por Flávio Osten                                  

                                                      

Novos produtos são adotados por grupos de clientes em momentos diferentes. Primeiro os chamados 

"inovadores" compram os produtos, depois os "primeiros adeptos", a "maioria inicial", a "maioria tardia" e 

os "retardatários". Os inovadores e primeiros adeptos são aproximadamente 15% do mercado e, 

normalmente, são considerados os melhores clientes. Isso por que eles compram os produtos antes dos 

demais, garantindo receita para a empresa que lança o produto, e, também, porque eles influenciam a 

maioria (cerca de 65% dos clientes) a adquirir o produto. Entretanto, realizou-se uma pesquisa sobre a 

lucratividade dos clientes de cada um desses grupos e notou-se que os clientes mais lucrativos são os da 

maioria inicial seguidos pelo da maioria tardia. Ou seja, o lucro por cliente é maior para a maioria inicial e 

tardia do que para os primeiros adeptos. Esse resultado já considera que parte dos lucros obtidos vendendo 

o produto para a maioria (inicial e tardia) provém de comunicação boca a boca dos primeiros usuários. Aliás, 

descobriu-se que o efeito do marketing boca a boca é bem menor do que se esperava. Apenas 4% das 

vendas realizadas para a "maioria inicial" pode ser atribuída ao boca a boca dos "inovadores". Então, para 

maximizar a lucratividade os gestores devem buscar os clientes da maioria inicial e tardia e investir menos 

recursos nos retardatários. 
 

Fonte: Ashish Sood and V. Kumar (2017) Analyzing Client Profitability Across Diffusion Segments for a Continuous Innovation. Journal of Marketing 

Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 932-951. 
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Alimentando o funil de vendas                                                                    Por Flávio Osten 

#CTR #Comunicaçãoonline #marketingdigital                            

 

A compra de termos de busca responde por quase metade de todo o 

investimento em propaganda na internet. Após adquirir um termo 

(adword), a empresa precisa decidir qual será a mensagem mostrada 

quando o potencial cliente buscar por esse termo.  A escolha dessa 

mensagem, no ambiente offline, passa normalmente por um processo 

de desenvolvimento, de onde saem 3 ou 4 opções. Essas opções são, 

então, avaliadas por meio de testes A/B. No entanto, a realização de 

testes A/B no ambiente online pode demorar vários meses (devido ao 

baixo número de cliques nos anúncios - CTR). Esse problema é 

agravado porque o ambiente virtual permite que dezenas de 

mensagens diferentes sejam apresentadas para clientes diferentes. 

Como decidir qual mensagem apresentar (qual tem maior potencial de clique)? Pesquisadores adaptaram 

um método (usado para classificação de jogadores de xadrez) que permite comparar dezenas de opções sem 

precisar realizar testes de todas elas de duas em duas. Esse método basicamente compara pares de 

propagandas, quando uma se sai melhor que a outra ela "ganha" uma pontuação que é "retirada" da 

perdedora. Deve-se salientar, que essa "pontuação" depende do poder do anúncio em gerar atenção, 

interesse, desejo de compra e ação (AIDA). Para saber mais sobre o modelo e como decidir quais 

propagandas usar, por favor leia o artigo na íntegra. 
 

Fonte: Oliver J. Rutz, Garrett P. Sonnier, and Michael Trusov (2017) A New Method to Aid Copy Testing of Paid Search Text Advertisements. Journal 

of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 885-900. 

 

 

 

Como utilizar "anúncios fantasmas" para avaliação de campanhas publicitárias                                                                     

#4Ps #marketingdigital #comunicaçãoonline                                                        

                                                                                                                         Por Helison Bertoli       

 

Com a presença das empresas em ambientes online, onde o acesso aos dados sobre clientes e seu 

comportamento é facilitado pelos avanços da tecnologia, a necessidade de medir a eficácia das ações de 

marketing torna-se mais evidente. Porém, para medir a efetividade de uma campanha, precisamos saber 

não só como os clientes se comportam ao receber o anúncio, mas também como se comportariam caso não 

o tivessem recebido. As alternativas atuais para viabilizar essa avaliação da efetividade são caras e ainda 

apresentam pontos de ineficácia na medição. Para atender a necessidade de uma metodologia mais 

adequada para esse tipo de avaliação, desenvolveu-se recentemente o método dos "Anúncios Fantasmas". 

O método tem esse nome porque torna os anúncios visíveis apenas para um grupo de consumidores, mas 

não para outro, permitindo assim a análise das diferenças entre ambos. Além disso, esse novo método 

apresenta como vantagem maior aleatoriedade dos indivíduos entre os grupos, já que as metodologias 

anteriores falhavam nesse quesito. Aumenta-se também a precisão com a qual se mede a efetividade das 

campanhas, outro ponto importante para gestores. Para saber mais sobre esse novo método, não deixe de 

ler o artigo na integra! 
 

Fonte: Garrett A. Johnson, Randall A. Lewis, and Elmar I. Nubbemeyer (2017) Ghost Ads: Improving the Economics of Measuring Online Ad 

Effectiveness. Journal of Marketing Research: December 2017, Vol. 54, No. 6, pp. 867-884. 
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SOBRE O PROJETO 
 

A Ponte do Marketing tem o objetivo de transformar as pesquisas mais relevantes e atuais na área de marketing em 

um conteúdo que possa ser rapidamente utilizado por professores, gestores, pesquisadores e estudantes. 

 

Para atingir esse objetivo, analisamos os dois principais periódicos acadêmicos da área de marketing logo após sua 

publicação. Os periódicos escolhidos são o Journal of Marketing e o Journal of Marketing Research devido à sua 

relevância para a área de marketing. Ambos têm publicação bimestral, portanto, você receberá um resumo mensal em 

seu e-mail.  
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